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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
التنسيق يف جمال تدريب فاحصي الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

حتدّث هذه الوثيقة الفقرة  7والفقرات من  11اإىل  14من الوثيقة  PCT/WG/13/6لبيان أأحدث التطورات ومراعاة أأنه
لن يكون هناك أأي حدث جانيب خالل ادلورة.

امللخص
 .1تقدم هذه الوثيقة تقر ًيرا مرحل ًيا عن تطوير اإطار للكفاءات التقنية (اإطار الكفاءة) لفائدة القامئني عىل الفحص
بناء عىل الاقرتاح اذلي عرضه الفريق العامل خالل دورته العارشة بشأأن
املوضوعي للرباءات ،ونظام لإدارة التعمل ،وذكل ً
حتسني التنس يق بني املاكتب املس تفيدة واملاحنة فامي خيص تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات.

مقدمة
 .2انقش الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته العارشة اليت عُقدت يف جنيف من  8اإىل 12
مايو  2017اقرتاح ًا بشأأن حتسني التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات (الوثيقة  .)PCT/WG/10/9وخلصت الفقرة
 10من الوثيقة أأوجه القصور يف ادلمع اذلي تقدمه املاكتب املاحنة حاليا لتدريب فاحيص الرباءات يف البدلان النامية .و أأبرزت

PCT/WG/13/6 REV.
2

أأوجه القصور املذكورة رضورة حتسني التنس يق اذلي من شأأنه أأن هيدف اإىل التأأكد من اكتساب فاحيص الرباءات الفرادى
مجيع الكفاءات املطلوبة وفقا لوصف وظائفهم ،و أأن يتوافق طلب ا ألفراد أأو املؤسسات مع عرض املاكتب املاحنة ،و أأن تُتقفى
املشاركة يف أأنشطة التدريب وتقيمي التعمل ،و أأن تُنهتز فرص التدريب بكفاءة ،و أأن ُُيرى رصد وتقيمي للتنس يق يف جمال
التدريب بني املس تفيدين واملاحنني .ولبلوغ هذه ا ألهداف ،اقرتحت الفقرة  12من الوثيقة اس تخدام أأطر الكفاءة ،اليت من
ومفصةل مبا فيه الكفاية لتُمكّن مما ييل:
شأأهنا أأن تكون شامةل ّ


حتديد املاكتب لامنذج الكفاءات الفردية املتكيفة مع وصف الوظيفة اخلاص ابلفاحص الفرد ومع س ياسة
الفحص اليت يتبعها املكتب عن طريق اختيار الكفاءات املناس بة من الإطار العام؛



وإابالغ املاكتب اجلهات املاحنة ابحتياجات التدريب (الفردية أأو املؤسس ية) يف جمال الكفاءات اخلاصة من
أأجل متكني املاحنني من الاس تجابة لالحتياجات التدريبية عىل حنو أأكرث حتديدا؛



ووصف املاحنني ملتوى أأنشطة التدريب وحتديد الرشوط املس بقة للمشاركة فامي خيص الكفاءات
الواجب توفرها؛



وتدريب القامئني أأو املرشفني عىل تقيمي وتسجيل ما تعلّمه املتدرب الفرد وحتديد الثغرات التدريبية اليت
يعاين مهنا؛



وتدريب القامئني أأو املرشفني عىل تتبع وتقيمي الكفاءات اليت اكتس هبا فرادى الفاحصني من خالل مشاركهتم يف
أأنشطة التدريب؛



وتدريب املنظمني أأو املرشفني عىل ختصيص فرص التدريب عىل حنو أأكرث فعالية من خالل مراعاة الثغرات
السابقة عىل مس توى التعمل والتدريب الفردي للمرحشني من انحية ،ومضمون أأنشطة التدريب والرشوط
املس بقة للمشاركة من انحية أأخرى؛



وتقدمي اخلدمات اإىل املاكتب اليت جتري حفصا موضوعيا بذاهتا وبصورة منتظمة وإاىل املاكتب ذات القدرات
املدودة يف الفحص.

 .3ومن أأجل تيسري معلية تنس يق تدريب فاحيص الرباءات ،اقرتحت الوثيقة  PCT/WG/10/9أأيض ًا وضع نظام
لإدارة التعمل يدمع اإدارة تدريب فاحيص الرباءات من ا ألفراد أأو امجلاعات وتتبعه وإاعداد تقارير بشأأنه ،وذكل عىل النحو امل ّبني
يف الفقرتني  15و  16من الوثيقة.
 .4وقدم املكتب ادلويل ،يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات املعقودة جبنيف يف الفرتة من  11اإىل
 14يونيو  ،2019تقرير ًا مرحلي ًا عن وضع اإطار الكفاءة ونظام اإدارة التعمل (الوثيقة .)PCT/WG/12/5
 .5وتقدم الفقرات من  174اإىل  179من تقرير ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات
(الوثيقة  )PCT/WG/12/25تفاصيل عن املناقشات املتعلقة ابلوثيقة  .PCT/WG/12/5و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه
س يقدم تقريرا عن التقدم املرز يف وضع اإطار الكفاءة ونظام اإدارة التعمل اإىل الفريق العامل خالل دورته يف عام .2020
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التقرير املرحيل
 .6ل يزال العمل جار ًاي عىل وضع اإطار عام للكفاءة لفائدة فاحيص الرباءات يف س ياق مرشوع لتحسني تدريب
الفاحصني اذلي ترعاه اجلهات املاحنة ،وينفذه مكتب الويبو ا إلقلميي لآس يا وامليط الهادئ .ويتطلع املرشوع نفسه أأيضا اإىل
وضع نظام إلدارة التعمل ونرشه .وقدّ م املكتب ادلويل تفاصيل هذا املرشوع يف حدث جانيب أأثناء ادلورة العارشة للفريق
العامل (انظر الوثيقة  )PCT/WG/10/PRESENTATION/EXAMINER TRAININGوادلورة احلادية عرشة
للفريق العامل (انظر الوثيقة )PCT/WG/11/PRESENTATION/CBT_MANAGEMENT_TOOLS
وادلورة الثانية عرشة للفريق العامل (انظر
الوثيقة  .)PCT/WG/12/PRESENTATION/CBT_MANAGEMENT_TOOLSوقد عُرض التقدم اذلي
أأحرزه املرشوع يف مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ( )HIPOCيف  29أأغسطس  2019يف س نغافورة.
 .7وقد أأجري املزيد من التطوير للموقع ا إللكرتوين لختبار نظام اإدارة التعمل اذلي يشلك جزء ًا من املرشوع ،بغرض
اإبداء بعض وظائف هذا النظام ،وهو ما يسمح حتديدا مبا ييل:


مشاهدة وتعديل أأطر الكفاءة؛



وتسجيل املس تخدمني (بأأدوار خمتلفة ،مثل املتدربني/املدربني/املديرين)؛



ووضع خطط تعلمية لفرادى املس تخدمني من حيث الكفاءات؛



ووصف أأنشطة التعمل من حيث الكفاءات؛



وتتبع املشاركة يف أأنشطة التعمل؛



وتقيمي جناح التعمل من حيث كفاءات ا ألفراد واجملموعات؛



والتقيمي اذلايت لنشاط التعمل السابق/املايض؛



ورفع التقارير اإىل املديرين.

ويتضمن املوقع الإلكرتوين الآن عدة عينات من التقياميت اذلاتية وتقياميت جناح التعمل يف احلالت اليت ينبغي أأن يظهر فهيا
املتعلمون بعض املعارف واملهارات .وقد ّهجزت دورة تدريبية منوذجية لتصنيف الرباءات تس تخدم أأمثةل تدريبية خمتارة من
أأنشطة الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات
( .)https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/trainingوعالوة عىل ذكلُ ،يري اإعداد دورة تدريبية
بعنوان "تقامس العمل يف املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات" ،ويه تتناول املهارات واملعارف الالزمة لضامن اس تخدام مناسب
ملنتجات معل حفص املتأأتية من املراحل الوطنية ا ألخرى.
 .8وميكن ألي مكتب هممت النفاذ اإىل املوقع الإلكرتوين بسهوةل ( .)https://icblm.moodlecloud.comوميكن توفري
حساابت اختبار ذات أأذوانت حمدودة من قبل املكتب ادلويل.
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 .9ويس تخدم نظام اإدارة التعمل أأيضً ا لتطوير وتعديل اإطار عام للكفاءات التقنية لفاحيص الرباءات ،واذلي يضم حال ًيا
حوايل  650مدخال منظم بطريقة هرمية يف ً 13
جمال خمتل ًفا من جمالت التعمل (الإطار القانوين واملؤسيس ادلويل؛ الإطار
القانوين واملؤسيس الوطين؛ معلومات الرباءات؛ تصنيف الرباءات؛ الفحص املوضوعي العام؛ الفحص املوضوعي اخلاص
ابلتكنولوجيا؛ مهنجيات البحث العامة؛ مهنجيات البحث اخلاصة ابلتكنولوجيا؛ قواعد البياانت و أأدوات البحث يف التقنية
الصناعية السابقة؛ تقامس العمل؛ املهام الإجرائية ملالحقة الرباءة قضائيا؛ حفص الإجراءات الشلكية؛ جمالت خمتلفة) .وميكن
الاطالع عىل الوضع احلايل إلطار الكفاءة العام يف موقع الاختبار الإلكرتوين املذكور (انظر الفقرة  8أأعاله).
 .10ول يزال تطوير اإطار الكفاءة جار ًاي ،عىل اعتبار أأنه يتطلب ،يف بعض اجملالت ،مثل "تصنيف الرباءات" أأو
"مهنجيات البحث اخلاصة ابلتكنولوجيا" ،مساهامت من اخلرباء التقنيني .وذلكل الغرض ،قدم اإطار الكفاءة ول س امي جمال
"تصنيف الرباءات" اإىل جلنة خرباء احتاد التصنيف ادلويل للرباءات يف دورهتا الثانية وامخلسني ،اليت عقدت يويم  19و20
فرباير  .2020وجرى التفاق عىل اإنشاء مرشوع مناظر للجنة لس تعراض ا ألجزاء املتعلقة ابلتصنيف ادلويل للرباءات يف
اإطار الكفاءة.
 .11وُيري طلب املزيد من املراجعة واملساهامت اخلبرية ،ل س امي يف جمالت "مهنجيات البحث العامة" و"مهنجيات
البحث اخلاصة ابلتكنولوجيا" و"قواعد البياانت وا ألدوات ألغراض البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة" ،من مجموعة
خرباء "همنيي معلومات الرباءات املؤهلني ( ")QPIPالتابعة جملموعة مس تخديم معلومات الرباءات ( ،)PIUGواليت تنفذ
شهادة تستند اإىل الكفاءة لهؤلء املهنيني .وس ُيقدم عرض تقدميي يف املؤمتر الس نوي جملموعة مس تخديم معلومات الرباءات
لعام  ،2020اذلي س ُيعقد بطريقة افرتاضية ،يف أأكتوبر .2020
 .12وكجزء من املرشوع ،دخل املكتب ادلويل يف تعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني لتطوير موقع خمصص لنظام
اإدارة التعمل جرى تكييفه مع الهيلك التنظميي ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني وإاجراءات التدريب والتقيمي فيه
) .(https://ipophl.moodlecloud.comوتواصل العمل عىل تطوير هذا املوقع مكوقع حميل عىل الش بكة ادلاخلية
ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ،ولكنه توقف بسبب جاحئة كوفيد.19-
 .13ودمعت خدمات املتعاقدين الفرديني اليت يتيحها فاحصو الرباءات ذوو اخلربة التابعون ملؤسسة امللكية الفكرية يف
مالزياي ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني التطوير املذكور أأعاله .و أأ ّما اخلطة ا ألولية للتعاقد عىل خدمة اثلثة مماثةل من مكتب
أآخر هممت يف منطقة أآس يا وامليط الهادئ يف عام  2019فقد أأ ّجلت اإىل عام  2021بسبب جاحئة كوفيد .19-واكن من املزمع
أأن تُعقد ،يف يونيو  ،2020حلقة معل للماكتب يف منطقة أآس يا وامليط الهادئ لعرض موقع اختبار مكتب الفلبني للملكية
الفكرية ،ولكهنا أأ ِّ ّجلت بسبب جاحئة كوفيد.19-
 .14وس يديل املكتب ادلويل بعرض شفهيي للمس تجدات بشأأن تطوير نظام اإدارة التعمل وإاطار الكفاءة يف ادلورة احلالية
للفريق العامل.
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الإبالغ عن التطورات
 .15س يقدم املكتب ادلويل تقريرا عن التقدم املرز يف وضع اإطار الكفاءة ويف نظام اإدارة التعمل إاىل الفريق العامل يف
دورته لعام .2021

 .16اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

